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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Inspectie
Aan het begin van dit schooljaar bent u via onze nieuwsbrief door mevrouw
Pekelharing geïnformeerd over aanscherping van de verzuimregistratie.
Vandaag heeft de Onderwijsinspectie de wijze waarop op onze school met de
verzuimgegevens en registratie wordt omgegaan onderzocht. Hun bevindingen zijn
dat de wijze waarop hier op het Sint-Maartenscollege wordt omgegaan prima op orde
is en dat onze docenten hier zeer professioneel mee omgaan.
Peter Overgaauw,
locatiedirecteur
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Extra examentraining
Vanwege de vele afspraken op individueel niveau; o.a. mondelinge examens en
afspraken m.b.t. PO’s, zullen ook de extra examentrainingen van 3 april,
aangekondigd door mevrouw Pekelharing, geen doorgang vinden. Het blijft natuurlijk
wel mogelijk dat docenten afspraken met hele klassen of groepen maken voor die
dag.
Zo is bijvoorbeeld in overleg met de docent Nederlands besloten aan alle H5
leerlingen facultatief een extra examentraining aan te bieden. Deze training zal van
9.00 – 12.00u plaatsvinden in de aula. We hebben bewust voor 3 uur gekozen omdat
deze duur ook gehanteerd wordt tijdens het centraal schriftelijk examen. In de
eerstvolgende les Nederlands na de training zullen de proefexamens besproken
worden.
Meer initiatieven kunnen en zullen door docenten worden geïnitieerd.
Aan alle leerlingen de oproep de planningen van die dag goed te noteren.

Jan Vincken
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Ouder tevredenheidsonderzoek
Uw mening over het Sint-Maartenscollege doet er toe.
Graag horen wij van u hoe u over het onderwijs en de school denkt. De mening van
leerlingen, ouders en medewerkers vinden wij belangrijk. Daarom worden periodiek
enquêtes afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De informatie
gebruiken wij om onze school verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Op 22 februari jl. heeft u een e-mail ontvangen met een link om de
ouderenquête in te vullen en vandaag is er een herinneringsmail uitgegaan
naar de ouders die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Mocht u nog niet
de tijd gehad hebben dit te doen, invullen kan nog tot en met 31 maart
2018.
We rekenen op antwoorden van zoveel mogelijk ouders, zodat we een
representatief beeld krijgen van de meningen over onze school.
Met uw informatie kunnen we zien wat goed en naar tevredenheid verloopt,
maar we kunnen ook vaststellen wat beter kan!
Nogmaals het is voor ons belangrijk dat u deze enquête invult en we kijken
uit naar uw (anonieme) antwoorden!
Peter Overgaauw,
locatiedirecteur
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Geslaagde projectdag Wetenschappelijke
Vorming
Artikel door Maureen van Brandenburg, 14 maart 2018 op www.thuismaastricht.nl.

Vanmorgen zijn de vwo-brugklassers van het Sint- Maartenscollege in Maastricht voor het
vak Wetenschappelijke Vorming aan de slag gegaan met een wetenschappelijk
onderzoeksproject rondom het thema duurzaamheid. Het onderzoeksproject had als
thema: “Hoe groen is de Groene Loper?”. Door afval te verzamelen en te onderzoeken,
leerden de leerlingen over hoe zwerfafval onze omgeving beïnvloedt.
Het hele artikel kunt u online lezen op Thuis in Maastricht:
https://www.thuisinmaastricht.nl/geslaagde-projectdag-wetenschappelijke-vorming/
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Hoe groen is de groene loper?
14 Maart was onze projectweek begonnen en ons eerst project was: “Hoe groen is de groene
loper?”. Er waren verschillende groepen/onderdelen en samen moesten we plastic spullen, papier
en blik zoeken/verzamelen. Van deze gevonden spullen moesten we zelf iets produceren.
De verschillende groepen:



De veldwerkers: zij verzamelden allemaal zwerfafval.



De bronnenonderzoekers: onderzochten het afval.



De creatieve onderzoekers: zij ontworpen de tentoonstelling.

Er waren ook nog kinderen die zorgden dat alles er goed uitzag. De creatieve mensen hebben
ervoor gezorgd dat we de spullen konden recyclen.

Meningen:


We vonden het leuk om onze creativiteit in te zetten om het milieu te helpen.



We leerden goed samenwerken met onze klas en de taken werden goed verdeeld. We
maakten iets heel moois, want iedereen zette zich op haar/zijn eigen manier in.



We dachten eerst dat het helemaal niks zou worden, maar uiteindelijk was het goed gelukt
en vonden we het heel leuk!

Nynke Tijssens
Sterre Janssen
G1C
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MEP-nieuws

Onder het credo ‘voor jongeren, door jongeren’ en met als doel jongeren kennis te laten
maken met Europa en de Europese integratie organiseert Stichting Model European
Parliament (MEP) Limburg als belangrijkste bezigheid jaarlijks simulatiezittingen van het
Europees Parlement. Aan deze simulatiezittingen, die beter bekend staan als de
Limburgse MEP-conferenties, nemen inmiddels jaarlijks meer dan honderd verschillende
Nederlands- en Belgisch-Limburgse scholieren uit de bovenbouw van havo en vwo aan
deel. Dit jaar doen er 16 scholen mee. De conferentie zal plaatsvinden van 15 t/m 19
april.
Voor het Sint-Maartenscollege hebben we samen met de MEP-leerlingen van vorig jaar weer zes
ijzersterke nieuwe kandidaten weten te selecteren. In twee spannende voorrondes hebben alle
leerlingen van vwo 4 kunnen laten zien wat ze konden op het gebied van samenwerken en
debatteren over Europa.

Onze nieuwe delegatie zal dit jaar het land Slowakije vertegenwoordigen. De komende
weken bereidt zij zich voor op de conferentie door zich in te lezen in de verschillende
commissievraagstukken en door gezamenlijk een landenspeech te schrijven die de
delegatievoorzitter zal gaan houden tijdens de officiële opening in de Provinciale
Statenzaal van het gouvernementsgebouw in Maastricht.

We zijn trots om jullie onze nieuwste lichting te mogen presenteren:

Camiel Coenen
Sterre Cloesmeijer
Lien Petit
Juliët Swartjes
Martin Warnier
Felies Zomerplaag

We wensen de nieuwe delegatie een leuke en leerzame week.

Gody Philippen
Schoolcoördinator van het Sint-Maartenscollege

www.meplimburg.nl
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